גן כיס | ביקור קצר במשרד אדריכלות נוף

משרד דוד אלחנתי | אדריכלות נוף
צוות המשרד
מנהל  -אדריכל נוף דוד אלחנתי
מזכירה  -קוקי לזר
אדריכל נוף  -סיון אורנאי (סיון הבן)
אדריכלית נוף  -חנאן דראושה
הנדסאית נוף  -סיון גונן
הנדסאית נוף  -נאווה דאהן (במלרע ,לא במלעיל).

מיקום המשרד
קיבוץ רמות מנשה ,מול המדשאות של חדר
האוכל .מצד אחד מבוך שבילים ושיחי ענק
ומהצד השני גני הילדים .הגינה המשרדית
מעוצבת ברוח התקופה (אלמנטי ישיבה מבטון
וצמחים חסכוניים) ,והפכה כבר מזמן לנקודת
שיא בטיול היומי של הילדים.

אזור התעשיה “מבוא כרמל” ,הוא פרויקט מורכב
המשלב בין תכנון בר-קיימא לתרומה תעסוקתית
ותרבותית לחברה בה הוא יוקם .המשרד מוביל
את צוות התכנון בפרויקט זה המושתת על
עקרונות הבניה הירוקה ,ליצירת מקום מפגש
ייחודי עבור המועצות השונות השותפות בו.
פרויקט מבטיח נוסף הוא גן בוטני של צמחיית
אגן הים התיכון בעכו .הגן יאפשר למבקרים
מפגש לימודי וחוויתי עם נושאים שונים
הקשורים לצמחיית הים התיכון ,ויהווה אתר
נופש ותיירות בעיר.
...ואז מגיע טלפון מפרויקט שבכלל חשבת
שהוקפא...

פילוסופיה תכנונית
היסטוריה
אחרי שנים של עבודה במקצוע ושותפות
במשרדי תכנון נוף שונים ,פתח דוד את המשרד
לפני שנתיים בקיבוץ מגוריו .קוקי ונאווה
המקומיות התמקמו להן בעמדות ,וסיון (הבת)
עיטרה בקליגרפיה את הקירות .לאחר שנה
נוספו גם סיון (הבן) ואחריו חנאן  -והשאר עוד
יסופר.

מה שכתוב ביומן לשבוע הקרוב.
וחוץ מזה ,להיות מובילי תכנון ולא נגררים אחרי
המהנדסים ,לדעת לאזן בין הצורך לשמור על
הקיים והפיתוח ההכרחי ,ולתכנן בצורה
מציאותית ,מתוך הבנה של השטח והביצוע.
והעיקר  -להמציא ,לדמיין ולדעת איך לקחת עד
הסוף כל רעיון ,אפילו הקטן ביותר.

סיפור
על שולחן העבודה
בין הטלפונים ,הפקסים ,המיילים ,הישיבות
והסיורים ,מתוכננים בכפר ובעיר שדרוגי
תשתיות ,הרחבות ,שבילי אופניים ,רחבות וגינות
ציבוריות .המשרד משתתף כמוביל של צוותי
תכנון ,בייעוץ עבור פרויקטי מגורים חדשים
ומגוונים ,וכמו כן בפרויקטים של שימור נוף
עירוני וכפרי.

דוד“ :מבחינתי הסיפור המעניין ביותר הוא,
שאני מתכנן היום את כל התחנות שעברתי
בארץ :מקיבוץ להבות חביבה בו גרתי עם
עלייתי ארצה ,קיבוץ עין שמר ,מושב מאור ,ועד
לפרויקט שדרוג מערכות בקיבוץ רמות מנשה
שבו אני גר כבר שנים”.

תסכול
התסכול העיקרי הוא מהלחימה היומיומית עם
המערכות ההנדסיות שקובעות ברובן את נוף
הארץ “ -כדי לקבל אישורים”.
בנוסף ,ישנו המצב הנפוץ של “תכנון תחת אש”,
כשלהגיע לשטח נחשב למותרות והפרויקט
המוצלח הוא זה שיצא במינימום זמן.

מקור השראה
Emilio Ambasz, James Corner

חלום מקצועי
לראות את הפרויקטים שהיום בתכנון ובביצוע
הופכים לנופי ילדות מאושרים ,בריאים
ומוצלחים.
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